Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora tj. Zespół Szkół
Publicznych w Rymanowie moich, niżej wymienionych danych osobowych:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) seria i numer dowodu tożsamości;
w celu odbioru dziecka ………………………………
w roku szkolnym 2020/2021.

(imię i nazwisko dziecka) ze świetlicy

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych,
oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych a także o prawie
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
prawie wniesienia sprzeciwu, oraz o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
…………………………………………………
/data i podpis osoby składającej oświadczenie/

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) zwaną dalej „ustawą” oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)
zwanego dalej „RODO”, informujemy że,
1. Administratorem Danych Osobowychjest Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie;
38-480 Rymanów , ul. Szkolna 2, reprezentowany przez Dyrektora ZSP, adres email
: lorymanow@interia.pl
2. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie powołany został Inspektor Ochrony
Danych; mgr Lesław Penar ; adres email : iod.lorymanow@interia.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby;
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na
podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO,
- w związku z wyrażeniem zgody przez osoby, których dane dotyczą na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów na podstawie art.6 ust 1 lit. a cyt. rozporządzenia,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z
2018 r. poz. 996 ) , oraz innych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Pełny tekst klauzuli informacyjnej–www.lorymanow.pl

